
Skydda din 
identitet

Logga in och se din kreditprofil på:

id-skydd.smartsenior.se

 Spärrservice INGÅR! 
(ord.pris 69 kr/mån)



Smart Senior ID Skydd Premium
ID-kapning är idag Sveriges vanligaste typ av bedrägeribrott. Det sker 
över 200 000 ID-kapningar varje år och tusentals svenskar tvingas spärra 
sina personuppgifter. Vid en ID-kapning tar bedragaren över ditt namn 
och personnummer. Sedan börjar cirkusen. Det handlas saker, tas lån, 
bokas resor, tecknas mobilabonnemang, beställs kreditkort och annat som 
drabbar dig och din kreditstatus.

Med ett ID-skydd får du en bevakning av din identitet mot krediupp-
lysningar, adressändring, nytecknade mobilabonnemang med mera. Vid 
ett bedrägeri har du även en personlig handläggare som bestrider fakturor 
och krav. Och som guidar dig hela vägen fram till mål.

Allt detta ingår i Smart Senior ID Skydd Premium:

• Kredit- och adressbevakning
Bevakning av personnummer hos statliga myndigheter, kreditupp-
lysningsföretag med mera. Vid en förändring mottager du ett sms.

• Assistans med att spärra personnummer mot kreditköp
Vid en ID-kapning kan du, dygnet runt, ringa vår spärrlinje för att få 
hjälp med att spärra ditt personnummer mot kreditköp hos de fem största 
kreditupplysningsföretagen.

• Egen handläggare som bestrider fakturor och krav
Du får hjälp med att kartlägga och bestrida fakturor. Vid utmaningar i 
ärendet använder din handläggare våra egna jurister för att ta hjälp.

• Enkel inloggning
Du loggar enkelt in på minasidor med mobilt BankID alternativt din  
personliga kod id-skydd.smartsenior.se



NYHET!  Spärrservice 
– ingår för 0 kr (ord.pris 69 kr/mån)
Spärrservice är en säkerhetstjänst där Smart Senior efter en förlustanmälan 
förmed lar spärrning av identitets och värdehandlingar såsom betal-/ kredit-
kort. Tjäns ten hjälper dig att skydda förlorad eller stulen egendom. Spärr-
service kan om fatta kreditkort, bankkort samt övriga värdehandlingar (t ex 
pass och körkort) utfärdade i Sverige samt mobiltelefon.

Logga in på id-skydd.smartsenior.se med BankID eller lösenord. Under Min sida lägger 
man bland annat in värdehandlingar till Spärrlinjen.

Vi hjälper dig om du tappar eller blir bestulen på dina värdehandlingar, 
oavsett var du är i världen.

Vi spärrar:
• Körkort
• Legitimation
• Pass
• Betal- och kreditkort
• Mobilabonnemang
• Mobiltelefoner

Spärra allt av värde med ett samtal. Ring 
010-777 15 00 dygnet runt - alla dagar!

010-777 15 00



Kontaktuppgifter
När du ringer från Sverige:

Smart Senior medlemsservice (öppet vardagar kl 9-12)
08-410 426 10

Spärrlinjen vid stöld eller identitetsintrång (öppet dygnet runt)
010-777 15 00

När du ringer från utlandet:

Spärrlinjen vid stöld eller identitetsintrång (öppet dygnet runt)
+46 10-777 15 00

Smart Senior medlemsservice (öppet vardagar kl 9-12)
+46 8-410 426 10

Mail & post:

Smart Seniors medlemsservice via mail
id-skydd@smartsenior.se 

Smart Seniors postadress 
Smart Senior AB, Box 1082, 181 22 Lidingö

Vårt kundlöfte är enkelt och tryggt. 
Våra tjänster ska vara enkla att förstå, 
att köpa – men framförallt enkla att 
använda.




